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Experimentkader 
Visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’ 
 

 

Experimentkader 

Met dit experimentkader wil SVWN de deelnemers aan het visitatie-experiment “Vernieuwing 

maatschappelijk gesprek” duidelijkheid verschaffen over de inzet en opzet van het experiment. Het 

experimentkader geeft richting vanuit de bedoeling van het experiment en ruimte om te 

experimenteren binnen de randvoorwaarde van een volwaardige visitatie. 

 

Corporaties en visiterende bureaus die deelnemen aan het experiment doen dit binnen de bedoeling, 

contouren en condities van het experiment, zoals in dit experimentkader beschreven. Het spreekt 

voor zich dat partijen bij bijzondere situaties met elkaar in overleg treden als dat nodig is voor het 

slagen van het experiment. 

 

 In dit experimentkader is informatie opgenomen over: 

 de bedoeling van het experiment 

 vernieuwing binnen het experiment 

 contouren en condities van het experiment. 

 

Relevante overige documenten behorend bij het experiment(kader) zijn: 

 startnotitie visitatie-experiment 

 handreiking experimentvoorstel 

 impressieverslag inspiratiebijeenkomst 5 april 2017. 

Bedoeling van het experiment 

De bedoeling van het experiment “Vernieuwing maatschappelijk gesprek “vormt de belangrijkste 

leidraad voor de inzet en opzet van experimenten. Over deze bedoeling het volgende. 

 

Het experiment wil een ontwikkeling van visitatie beproeven en vormgeven die door een 

vernieuwende aanpak van het maatschappelijke gesprek de toegevoegde waarde van visitatie voor 

woningcorporaties, hun maatschappelijke partners en voor de samenleving als geheel vergroot. Om 

tot daadwerkelijke vernieuwing te komen wil het experiment daartoe een variëteit aan 

visitatiepraktijken genereren waarin belanghebbenden van corporaties een grotere inbreng en/of 

nieuwe rollen hebben. De beoogde (nieuwe) visitatiepraktijken kunnen bijdragen aan de 

maatschappelijke verankering en legitimatie van corporaties, zorgen voor een rijkere 

maatschappelijke feedback aan corporaties en aan vergroting van de maatschappelijke waarde van 

visitatie.  

 

Het experiment wil twee hoofdlijnen in het bijzonder beproeven, te weten: 

1. versterking en/of vergroting van de inbreng van belanghebbenden voor verrijking van de 

maatschappelijke feedback; en/of 

2. nieuwe rollen van belanghouders en belanghebbenden voor meer maatschappelijk waarde.  
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Uit deze bedoeling kunnen toetsbare criteria voor experimenten worden gedestilleerd, zoals: 

 het experiment draagt (mogelijk) bij aan vergroting van de betrokkenheid en versterking van 

de inbreng van belanghebbenden van corporaties bij visitatie, en/of 

 het experiment draagt (mogelijk) bij aan verrijking van de maatschappelijke feedback aan 

corporaties, en/of 

 het experiment draagt (mogelijk) bij aan verbreding en/of verdieping van het 

maatschappelijk gesprek, en/of 

 het experiment draagt (mogelijk) bij aan de ontwikkeling van nieuwe rollen van 

belanghebbenden in en rondom visitatie. 

Bij de indiening van het experimentvoorstel worden corporatie en bureau uitgenodigd aannemelijk 

te maken dat het experiment voldoet aan ten minste twee of meer van deze criteria. Uiteraard 

draagt het experiment (mogelijk) bij aan de (ervaren) toegevoegde waarde van visitatie voor (door) 

corporaties, belanghebbenden en/of de samenleving als geheel en levert inzichten op die kunnen 

bijdragen aan de toekomstige vormgeving van visitatie (experimenteren is leren). 

Vernieuwing binnen het experiment 

Binnen de bedoeling van het experiment hebben deelnemers de ruimte om verschillende varianten 

te ontwerpen en experimenteel toe te passen, waarbij aanpassingen ten opzichte van het bestaande 

visitatie-instrument kunnen worden verkend en beproefd, zoals in: 

 het visitatieproces, met daarin andere stappen en andere rollen van (andere) partijen, vanaf 

het allereerste begin (opdrachtverlening en intake) tot en met het allerlaatste moment 

(follow up op de visitatie) 

 de visitatiemethodiek door  een andere invulling van of met andere items binnen Presteren 

volgens Belanghebbenden (en/of PnV, zie ook condities hierna); 

 op te leveren ‘visitatieproducten’, zoals een ‘maatschappelijke position paper’ of een 

‘maatschappelijk reactie’ op het visitatierapport, opgesteld door belanghouders; 

 de werkwijze en toepassing van de methodiek, bijvoorbeeld door een andere 

gespreksvoering en/of andere inzet van andere technieken/media; 

 etc. 

Zo ontstaan binnen het experiment mogelijk meerdere lijnen en varianten, met in potentie (nieuwe) 

inzichten op diverse aspecten van het visitatie-instrument. 

Contouren en condities van het experiment 

Volwaardige visitatie, met experimenteerruimte 

De experiment-visitaties gelden als volwaardige visitaties. Afwijken van de methodiek kan 

gemotiveerd binnen de bedoeling van het experiment (zie bedoeling en toetsbare criteria hierboven) 

en binnen de randvoorwaarde van een ‘volwaardige visitatie’. 

 

Van een volwaardige visitatie, ter beoordeling van SVWN, is sprake als de visitatie: 

 voldoet aan de eisen die daar vanuit de wet worden gesteld. Dat wil zeggen dat de visitatie 

een onderzoek betreft naar de maatschappelijke prestaties, de invloed van 

belanghebbenden op het beleid en naar de kwaliteit van de governance van de corporatie; 
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 uitgevoerd wordt door een visitatiecommissie van een van de geaccrediteerde visiterende 

bureaus; 

 de samenleving in staat stelt op een gestructureerde wijze tot een beoordeling van het 

maatschappelijk presteren van de corporatie te komen; 

 de corporatie in staat stelt zich maatschappelijk te verantwoorden over haar maatschappelijk 

presteren en functioneren en daardoor te leren en haar presteren en functioneren te 

verbeteren; 

 dit alles methodisch, met eisen van transparantie, navolgbaarheid, deskundigheid en 

onafhankelijkheid. 

 

Bijzondere experimenteerruimte 

Binnen het experiment kan, indien gewenst, bovendien worden geëxperimenteerd met het 

voorkomen van doublures met het (beoordelings)werk van andere instrumenten/instanties voor wat 

betreft Presteren naar Vermogen op de onderdelen financiële continuïteit (afzien van een 

eigenstandige visitatiebeoordeling indien de corporatie voldoet aan de externe en algemene 

toezichtseisen voor vermogen) en doelmatigheid (betrekken bij beoordeling van vermogensinzet). 

Vermogensinzet in relatie tot maatschappelijke prestaties, derde onderdeel van PnV, blijft een eigen 

beoordeling van de visitatiecommissie vragen. 

 

Deelname aan het experiment mag in geen geval leiden tot ‘nadelen’ of ‘problemen’ voor de 

deelnemende corporaties. SVWN spant zich daartoe in waar nodig. Zo is het experiment met de 

Autoriteit woningcorporaties (Aw) besproken en overeengekomen dat bijvoorbeeld tijdoverschrijding 

ten gevolge van deelname aan het experiment, mits gemeld en gemotiveerd, niet tot bezwaren van 

de Aw zal leiden. De Aw staat positief belangstellend tegenover het experiment. 

 

Opzet van het experiment 

Corporaties en visiterende bureaus werken samen hun specifieke experimentopzet1 uit en leggen 

deze ter (lichte) toetsing/aanvulling voor aan de experimentbegeleider van SVWN. Deze beoordeelt 

of sprake is van een experiment dat voldoet aan de bedoeling/contouren van het experiment en kan 

suggesties doen ter versterking van de inhoud en opzet van het experiment. 

 

Begeleiding: experimentbegeleider en Begeleidingscommissie 

De door SVWN aangestelde experimentbegeleider, Paul Doevendans, zal het project (bege)leiden en 

onderhoudt contact met de lokale experimenten.  

 

Voorts is voor het experiment een Begeleidingscommissie ingesteld met betrokken personen vanuit 

verschillende domeinen (corporaties, belanghouders, experts; zie notitie ‘Begeleidingscommissie 

visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’).  

 

 

 

                                                           
1 Voor het indienen van een experimentvoorstel is een separate handreiking opgesteld, met aandacht voor de 
onderdelen van het experimentvoorstel en voor de procedure van indiening t/m bevestiging 
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Kosten van het experiment 

SVWN draagt de kosten van experimentbegeleider, begeleidingscommissie en gezamenlijke 

bijeenkomsten die verbonden zijn met het experiment. 

 

Corporaties maken met visiterende bureaus afspraken over kosten van de visitatie, zoals gebruikelijk, 

en kunnen daarin eventueel de vernieuwing meenemen.  

 

Communicatie 

SVWN coördineert gedurende het experiment de interne en externe communicatie. Daarbij zal op 

gepaste momenten naar buiten worden getreden, zoals via website, nieuwsbrieven en sociale media. 

Waar zinvol wordt ook een beroep gedaan op de communicatiekanalen van anderen, zoals Aedes, 

VTW, Woonbond, corporaties en visiterende bureaus, bijvoorbeeld ten behoeve van het delen van 

uitkomsten. 

 

 

 

 

 


